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PROPER PLE MUNICIPAL: 20 de Desembre 

DELS DRETS DELS REGIDORS A L’OPOSICIÓ 

Continua a l’interior 

 

Des del inici de la legislatura, i com a membres del plenari municipal de ple dret, 
hem trobat una gran barrera per part del Govern municipal format pel PSC i el PP a 
aportar-nos tot el que necessitem, i tal com marca la llei hi tenim dret, per tal de po-
der fer la nostra feina. 
 
La primera sorpresa la vàrem tenir al veure que l'únic espai del que disposàvem per 
treballar a l'Ajuntament, era una taula plegable situada a la sala de plens, per tant 
en una zona comuna i no privada en la que no disposàvem dels mínims mitjans de 
treball (telèfon, ordinador, armari, ...). A més, per poder accedir a aquest espai ho 
havíem de fer en horaris d'obertura al Públic. Per tant els matins (de 8 a 15h) i les 
tardes dels dijous (de les 16 a 19h). 
Però això no quedava aquí. Vàrem veure que teníem serioses dificultats per obtenir 
la informació que necessitàvem i evidentment no ens donaven còpia de la majoria 
de la documentació que requeríem. 
I això només era el principi. 
Així doncs vàrem decidir seguir els conductes establers i fer una queixa al Síndic de 
Greuges de Catalunya. 
La resposta del Síndic va trigar a arribar, però en principi semblava que ens donava 
la raó. Ara bé, la visió del govern no era aquesta i per tant la seva manera de treba-
llar envers nosaltres va continuar igual. 
 
Així que vàrem enviar al Síndic una segona carta de la que recentment hem rebut 
resposta. 
 
Entre altres qüestions, el Síndic manifesta a la carta que el govern municipal està 
infringint l'acord de Ple que es va prendre el 27 de setembre de 2007 (governant el 
sr. Jo) en el que es determina "posar a disposició de cada grup municipal a l'oposi-
ció una extensió de telèfon i una adreça de correu electrònic institucional, així com 
els mitjans informàtics necessaris per treballar, segons les possibilitats pressupos-
tàries de l'ajuntament; atorgant-los targetes de visita amb la informació corporativa; 
i posant a disposició de tots els grups, principalment de l'oposició, un espai de tre-
ball amb connexió a Internet i amb extensions telefòniques pels grups, que ha d'es-
tar equipat amb taules, cadires i armaris per arxivar documentació." 
Així doncs, descobrim que el Sr. Jo incompleix fins i tot els acords presos per ell 
mateix. 
 
Fins ara, no hem volgut fer pública aquesta qüestió ja que teníem l'esperança que 
el govern municipal entrés en raó, però la última actuació del Govern Municipal ens 
ha fet canviar d'opinió. 
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En quant a l'agenda de la web, comenten que ja disposem d'un enllaç a la web munici-
pal cap al nostre web. Però el decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril (article 170.2) esta-
bleix que el ple de la corporació ha de garantir, a tots els grups municipals, espais als 
mitjans de comunicació de titularitat pública , inclòs el web municipal. Evidentment un 
espai o pàgina, no és el mateix que un enllaç a la web pròpia del partit (que no del grup 
municipal). A més, l'agenda ha de publicar totes les activitats (que prèvia comunicació a 
l'ajuntament) es facin de caràcter públic, i com a tal el nostre acte s'hauria de publicar. 
 
En quan al rètol lluminós ens vàrem contestar: "mai no s'hi ha anunciat cap acte orga-
nitzat pels partits polítics, per tant, considerem que s'ha de continuar en aquesta matei-
xa línia". 
Però el fet és que no existeix cap acord de ple, no hi ha cap reglament de funcionament 
del rètol lluminós. De fet, no està inclòs (i no tenen intenció de fer-ho) en el ROM 
(reglament orgànic municipal) com a mitjà de comunicació municipal. 
 
 
Podeu veure totes les cartes enviades al síndic als enllaços: 
http://www.lapac.cat/blog/wp-content/uploads/2012/10/carta-Síndic-de-Greuges-de-
Catalunya-1.pdf 
http://www.lapac.cat/blog/wp-content/uploads/2012/10/carta-Síndic-de-Greuges-de-
Catalunya-2.pdf 
 
Podeu veure les respostes del síndic als enllaços: 
http://www.lapac.cat/blog/wp-content/uploads/2012/10/Resposta-Sindic-1.pdf 
http://www.lapac.cat/blog/wp-content/uploads/2012/10/Resposta-Sindic-2.pdf  
 

Des de mitjans del mes d'octubre s'ha iniciat una comissió de treball, a l'ajun-
tament, formada per tots els grups municipals per tal d'actualitzar el ROM 
(Reglament Orgànic municipal) que actualment és de l'any 1988. 
Això ha estat possible gràcies a una moció presentada per la PAC a la que fi-
nalment s'hi van adherir la resta de grups municipals. 
 
Aquest reglament constitueix l'ABC del funcionament dels ajuntaments i mar-
ca qüestions tant importants com el funcionament del plenari o les competèn-
cies de l'Alcalde. Tot això es basa en la llei municipal de règim local i no pot 
entrar-hi mai en contradicció. Ara bé, el ROM pot millorar qüestions que en la 
llei es contemplen com a mínims.  
 

Bé, doncs la comissió es va iniciar després que la secretaria de l'ajuntament 
ens enviés a tots els grups una proposta de ROM. 
 
Nosaltres vàrem treballar sobre el document inicial intentant fer totes les pro-
postes que considerem importants pel funcionament d'un ajuntament al segle 
XXI. 
Moltes d'aquestes propostes van encaminades a fer un consistori més partici-
patiu, incloent eines de participació ciutadana com el síndic de la vila o la 
possibilitat que el públic assistent a un ple pugui parlar i es reflecteixi a l'acte. 
En primer lloc cal dir que ens va sorprendre el fet que ni el grup municipal del 
PSC ni el del PP portessin propostes de millora al document. 

EL NOU ROM 
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PODEU LLEGIR AQUESTS ARTICLES, DESCARREGAR-VOS L’ACTA NO OFICIAL 
DEL PLE DEL PASSAT DESEMBRE , SUBSCRIURE-US A LES NOTÍCIES, ETC, ... A 

LA NOSTRA WEB: WWW.LAPAC.CAT 

 
 

Un exemple és la proposta que fèiem en relació a la participació del públic 
assistent als plens municipals. 
La nostra proposta era la següent: "En les sessions ordinàries, després del torn 
obert de paraules, l'Alcalde donarà la paraula als assistent per formular qüestions rela-
tives a assumptes debatuts en la sessió plenària, que seran contestades pels corpora-
tius presents. En tot cas, les qüestions relatives a assumptes que no guardin relació 
amb la sessió, hauran de ser formulades davant el Registre General, com a mínim 
vint- i quatre hores abans del ple per tal d’ésser respostes en el mateix ple. 
Nosaltres creiem que el Ple és l'únic espai PÚBLIC on els ciutadans poden expressar-
se davant dels seus governants més immediats i per tant és fonamental que hi puguin 
intervenir. 
 
 
Bé, doncs això a l'equip de govern actual (PSC+PP) no els agrada ja que no conside-
ren oportú que el públic pugui preguntar o expressar-se. 
 

Seguirem veient com evoluciona la feina a la comissió i esperem que els grups munici-
pals al govern reflexionin sobre la realitat del segle XXI  ja que la participació ciutada-
na va més enllà de votar cada quatre anys.  

 
Estem acostumats que davant la presentació de mocions sobre temes que no són de 
gestió directa de l'Ajuntament com l’adhesió de Dosrius a la AMI (Associació de Muni-
cipis Independents) o el rebuig als retalls de drets laborals dels funcionaris per part del 
govern central, se’ns contesti que al Plenari no s'han de tractar temes que sobrepassin 
els àmbits del municipi. 
 
Doncs nosaltres des de la PAC creiem que, en els moments actuals, temes com 
aquest, són de competència municipal. 
No podem viure aïllats. No podem viure d’esquena als esdeveniments que succeeixen 
en el nostre país. O és que com que tenim un equip de govern format pel PSC i el PP 
aquest temes són TABÚ ?  
 
Als veïns de Dosrius, amb aquesta manera d’actuar, se’ns està rebaixant a jugar en 
una segona divisió. Com en temps passats, se’ns diu pel que estem preparats i pel 
que no. Ens volen mantenir aïllats de la realitat actual. 
Creiem que si s’explica bé, sense falsedats malèvoles o interessades, poden endur-
nos sorpreses. Però això si, s’ha d’explicar bé, sense excloure a ningú, sense ogres, 
muralles o similars. 
 
Som prou grans per poder parlar de tot, poder exposar cadascú de nosaltres la nostra 
manera de veure les coses, doncs en un moment o altre ho haurem de fer. 
En resum, que som majors d’edat i estem altament preparats per debatre qüestions 
que sí són de la nostra competència. 

LES MOCIONS “EXTRA” MUNICIPALS 
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INFORMACIÓ DELS DARRERS PLENS MUNICIPALS 

ESPAIS D’ATENCIÓ CIUTADANA DE LA PAC 
 
Aquesta temporada seguim mantenint els tres espais 
d'atenció ciutadana en els que us atendrem els dies i 
hores que acordem. Podem concertar reunió a través 
del nostre correu electrònic:info@lapac.cat o bé trucant 
als telèfons dels regidors: Jordi Reñé 687811001, Isi-
dro Galiano 670238060 i Judith Coll 609658766. 
Espais: 
A Dosrius– Ajuntament Vell 
A Canyamars– Local sobre el consultori mèdic 
A Can Massuet- Local de l’esplai 

PREGUNTA DEL MES 
 
Creus que és important que Dosrius tingui un sín-
dic de la Vila? 
 

-Si, és important que els ciutadans tinguin un de-
fensor davant dels ciutadans 
 

-No, a Dosrius ja tenim prous mecanismes per que 
els ciutadans ens puguem defensar. 
 
Contesta’ns a http://www.facebook.com/Lapac2r  

RECORDEU: 
ACTE INFORMATIU DE LA PAC 

Dissabte 10 de Novembre a les 17h  A l’Ajuntament Vell de Dosrius (Pl. Església) 

Us fem relació dels punts de l'ordre del dia i les votacions, encara que els plens contenen moltes 
més qüestions que es tracten als precs i preguntes i que podreu trobar íntegrament relacionats a 
les actes no oficials que pengem a la nostra web: www.lapac.cat/documents 
 

 
 
Ple del 17/9/12 

 

1- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 28/06/2012 (Núm. 07/2012)- Aprova-
da per unanimitat 
2- Despatx oficial 
3- Aprovació del Compte General de l’exercici 2011– Aprovat per 8 vots a favor (PSC i 
PP) , 3 en contra (La PAC) i 2 abstencions (CIU)  
4- Ratificació de l'acord de junta de govern local relatiu a l'establiment de preus públics per 
la prestació del servei d'ensenyament especial mitjançant cursos per adults pel curs 2012-
2013.– Aquest punt es va treure finalment de l’ordre del dia ja que se’n van adonar 
que no calia passar-ho pel Ple 
5- Acord d’exercici d’accions judicials en defensa del local municipal situat al núm. 47 del 
carrer Major de Canyamars (Les Cotxeres)- Aprovat per 8 vots a favor (PSC i PP) i 3 en 
contra (La PAC) i 2 abstencions (CIU).  
6- Acord de ratificació de la modificació d’estatuts del Consorci de Promoció Turística Cos-
ta del Maresme– Aprovat per 10 vots a favor (PSC, PP i CIU) i 3 en contra(La PAC)  
7- Acord de designació de les festes locals del municipi per a l’any 2013– Aprovat per 
unanimitat 
8- Modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant expedient de crèdit extra-
ordinari -Aprovat per unanimitat 
9- Precs i Preguntes  
Punts d’urgència 
• Modificació puntual de Normes Subsidiàries del planejament—S’aprova la urgència 

i s’aprova el punt per unanimitat 
• Moció que presenta el grup de La PAC i CIU sobre l’adhesió de Dosrius a 

l’associació de municipis per la independència– No s’aprova la urgència i queda 
pel proper Ple. 

 

 
 
Ple del 25/10/12 
 
Per qüestions d’espai en és impossible incloure la informació aquí, i us instem a llegir l’acte a la 
nostra web www.lapac.cat/documents 


